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As frentes que buscam a conscientização, sobre os mais diversos tópicos, atingem
uma mesma barreira: como levar alguém a realmente se importar e se mobilizar? O
movimento ambientalista chegou num consenso: é o sentimento de pertencimento que
nos leva a ação. Com a crescente separação entre o ser humano e o ambiente natural,
onde não nos consideramos parte da natureza, resgatar o sentimento de
responsabilidade com a biodiversidade só pode ser atingida com o conhecimento
sobre a vida que nos cerca. Com isso em mente, e levando em consideração as
restrições impostas pela pandemia de COVID-19, esse trabalho objetiva disseminar o
conhecimento sobre a fauna da restinga do litoral da Lagoa dos Patos, e mais
especificamente sobre a Lagartixa-das-Dunas (Liolaemus arambarensis), uma
espécie endêmica de lagarto do RS, que se encontra Em Perigo de extinção (IUCN,
2010; ICMBio, 2014), pelo meio virtual. Foram desenvolvidos, para distribuição em
escolas de Arambaré, RS (localizada no litoral da Lagoa), dois panfletos digitais
acompanhados de atividades interativas e lúdicas na plataforma BuzzFeed
Community. Um, intitulado “Quem há na nossa restinga?” apresenta ao leitor espécies
da fauna nativa desse ambiente, e proporciona um link e QR code a um “teste de
personalidade”, onde o aluno responde perguntas sem relação formal ao conteúdo do
panfleto (por exemplo: “Escolha um superpoder”) e recebe como resultado mais
informações sobre um dos animais do panfleto, cujas características mais se
assemelham com suas repostas. O outro é específico sobre L. arambarensis e foca
em sua capacidade de camuflagem oriunda do padrão e coloração de suas escamas.
Acompanha um link e QR code a uma atividade de encontrar a lagartixa escondida na
foto, onde cada resposta traz consigo mais informações sobre as características e
conservação da espécie. Devido a paralização da Universidade e das escolas, o
material ainda não foi distribuído.

